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Kon Tum, ngày 13 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Triển khai trực hiện Thông tư số 34/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC
quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể như sau:
1. Mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng kể từ ngày 05/5/2020
đến hết ngày 31/12/2020:
- Nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành
nghề hoạt động xây dựng bằng 50% mức thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 4
Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.
- Nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư
số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí
thẩm định thiết kế cơ sở.
- Nộp phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng bằng
50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư
số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm
định dự toán xây dựng.
2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2020 đến hết ngày
31/12/2020.
Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy
định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC, Thông tư số 209/2016/TT-BTC và
Thông tư số 210/2016/TT-BTC.
Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành
chính liên quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Trang TTĐT Sở XD;
- Niêm yết tại TTHCC;
- Lưu: VT, VP.
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